
Somxr cENTER Novo MESTo
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska 5o1a

Segova ulica 1 12

8000 Novo mesto

Datum: 23.10.2020

ZAPISI{IK
1. seje sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole dne 16. 9.2020,

ob 17.00 v zbomici Sole

Prisotni:
- Damjana Gruden - ravnateljica SGLVS,
- Branka Klari6 - pomodnica ravnateljice,
- predstavniki Sveta starSev: Martin Kastelic (GlA), Dunja Grebenc (GlB), Veno Vranc
(L1A), Anita Pajk (L1B), Irena Prodanid Vasi6 (L1C), Andrej Nose (L1D), Alenka Lavriha
(LlE), Vera Avramovii (PVlA), Mojmir St*ery GVIB), Veronika Bartolj (GLILG2A),
Metka Jaklid (L2B), Renata Korelc (GLILG2C), Tanja Preseren Banovec (L2D), Vesna
Strucelj (PV2A), Tanja Dolen5ek (PV2B), Lili Trlep (G3A), Lidija Kladnik (PV3A), Nina
Pavlin (PV3B), Marjanca Setina (G3B), lzidora HruSevar (G4A), MarjancaLuzar Jarkovi6
(L4A), Maja MiklavZ Sintid (PV4A), Silvana Postolov (PV4B).

Odsotni: predstavniki oddelkov L2E,L3A, L3C in L3D.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepdnosti;
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Konstituiranje Sveta star5ev SGLVS;
4. Dogovor o delu Sveta star5ev SGLVS;
5. Predstavitev in potrditev porodila o delu Sole v Solskem letu201912020;
6. Predstavitev osnutka letnega delovnega nadrta za Solsko leto 2020121 in soglasje k

temu;
7. Sohki sklad;
8. Aktualne informacije;
9. Predlogi, pripombe, sugestije.

K 1 .) Prisotnih je 22 predstavnikov star5ev od 26, kar pomeni, da smo sklepdni in lahko
nadaljujemo s sestankom. 

,

K 2.) Prisotni z dvigom rok soglasno potrdijo dnevni red.

K 3.) itu+i sveta star5ev potrdijo za predsednico sveta starSev lanskoletno predsednico
Marjanco Setina, predstavnico starsev G3B, za njeno namestnico pa Izidoro Hru5evar,
predstavnico star5ev G4A. Marjanca Setina zastopa 5o1o tudi v Svetu zivoda Solskega centra
Novo mesto.
K 4.) etani sveta star5ev sprejmejo dogovor o delu sveta starSev, in sicer ravnateljica
Damjana Gruden pove, da se dlani obidajno 5e enkrat sredajo v vsakem Solskem letu, v tem
Solskem letu bo to marca 2021, po zakljudku prvega ocenjevalnega obdobja ter po



informativnih dnevih, ko bo znano Stevilo interesentov za vpis v na5e rzobraZevalne programe
za Solsko leto 2021122. Predlog je, da se zberejo e-naslovi, ker je verjetnost, da bo naslednje
sredanje potekalo na spletu.

K 5.) Pomodnica ravnateljice Branka Klari6 poda porodilo o delu Srednje gradbene, lesarske
in vzgojiteljske Sole za lansko Solsko leto. Zaradi epidemije Covid-l9, ki je modno posegla v
na5e Zivljenje in delo, je od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 potekal pouk v celoti na daljavo, razer.
zaL2C, ki so Ze 4. 5.2020 od5li na PUD k delodajalcem. 18. do 30. 5.2020 je od5el L3D na
PUD, 18. maja 2020 pa tudi oddelka LlD inL2D. 18. maja 2020 so se vrnili v Solo dijaki
zakljudnih letnikov na priprave na zakljudne izpite in poklicno maturo. Uspeh dijakov po
posameznih letnikih ob koncu Solskega leta je bil 95,11% (lansko leto 97,12o/o), obisk pouka
94,85oA (lansko leto 90,43o/o), realizacija pouka pa 98,32o/o (lansko leto 95,93o/o), uspeh na
poklicni maturi 97,73Yo (lansko leto 93,75Yo), zakljudni izpit pa je uspeSno opravilo 11

obdelovalcev lesa (100%), 18 mizarjev od 19 (94,7yo), 12 mizarjev-vajencev (100%) od tega
5 s pohvalo, 1 pedar - polagalec keramidnih oblog (100%) in2 zidarja (100%).

Na poklicni maturi pa se lahko pohvalimo s sedmimi zlatimi in Stirimi diamantnimi maturanti.

Udni uspeh dijakov se je v nasprotju s pridakovanji dela na daljavo znilal. Precej5en deleZ
dijakov se v novem nadinu dela ni zna5el, bodisi zaradi tehnidnih teZav,nizke motivacije za
udenje, druZinskih razmer. Nekaj dijakov, zlastiv PTI programu, pa si je naSlo zaposlitev.

V Solskem letu201912020 je bilo v programe na podrodju lesarstva rpisanih 220 dijakov, v
programe na podrodju gradbeniStva 60, v program pred5olske vzgoje pa 232 dijakov, skupaj
512 dijaki. V vse na5e programe smo vpisali 156 novincev. Pri orgarizaciji in izvedbi
celotnega procesaje sodelovalo 52 strokovnih delavcev.

Izvedli smo celoten predpisan program, kar je podrobno navedeno v porodilu, ki bo
objavljeno na spletni strani Sole. Dejavnosti smo izpeljali do zadetka epidemije, nato pa so

bile po sklepu vlade dijakom priznane, prav tako kot deloma tudi PUD.

K 6.) Ravnateljica seznani dlane sveta star5ev z osnutkom LDN za Solsko leto 202012021,ki
pomeni vodilo razvojnim usmeritvam Sole.

Na SC NM imamo 3238 dijakov. Kolektiv SGLVS Steje 48 uditeljev in strokomih delavcev,
ki skrbi za 546 dijakov; od tega je 233 dijakov vpisanih v programe s podrodja lesarstva, 76
dijakov v programe s podrodja gradbeni5tva rn 237 dijakov v program pred5olska vzgoja.
Skupaj imamo 27 oddelkov.

Kombinirane oddelke s strojno Solo imamo naslednje: GlB + 1fS, L1D + 1gS in G3B + 3cS.
Poleg tega pa imamo dva kombinirana oddelka znotraj Sole: GL/LG2A in GLILG2C.
Nadrt vpisa za Solsko leto 2021122 je naslednji:



Program Razpis

20t2r

Predlog

2U22

Vpis

20t21

obdelovalec lesa

pomodnik pri tehnologiji gradnje

mizar + (vajeni5ka oblika)

zidar + (vajeni5ka oblika)

tesar + (vajeni5ka oblika)

av a1 ale c suho montaine gradnj e

pedar - polagalec keramidnih oblog

gradbeni tehnik

lesarski tehnik

lesarski tehnik- PTI

pred5olska vzgoja

izdelovalec obladil + (vajeni5ka oblika)

Svetovalna delavka Mirjam Znidxdi(: izvaja aktivnosti z dijaki s posebnimi potrebami. V
leto5njem Solskem letu imamo 57 dijakov, ki so biliz odlodbo Zavoda za Solstvo usmerjeni
kot dijaki s posebnimi potrebami. Zarle bomo organizitali ustrezno obliko pomodi in do
konca meseca septembra pripravili individuali zirane programe.

V tem Solskem letu ne nadrtujemo izvedbo kroZkov, tekmovanja bodo potekalav zmarySanem
obsegu.

ie bodo epidemiolo5ke razmere dovoljevale nadrtujemo nadstandardni smudarski vikend ali
dan ter nadstandardno strokovno ekskurzijo, ki bosta ponujena vsem dijakom.

Dija5ka skupnost nadaljuje s predvidenimi aktivnostmi po prilagojenem nadrtu.

Objavljen je razpored PUD-a, v programu pred5olska vzgoja bo v detrtem letniku organiziran
v strnjeni obliki zaradr aktualnih razmer. Trenutno je veliko teLav pri dogovarjanju
orgarrzacije PUD-a z otro5kimi vrtci. Stra5i opozorijo, da je tudi pri nekaterih gradbincih
teZava in ne Zelijo sprejeti dijakov narzvajanje PUD-a.

Seznam govorilnih ur v dopoldanskem dasu za star5e pri posameznih uditeljih bo do konca
meseca septembra objavljen na spletni strani Sole.

dlani sveta star5ev soglasno z dvigom rok potrdijo porodilo o delu za preteklo Solsko leto in
letni delovni nadrt za Solsko leto 2020121.

K 7.) Ravnateljica predstavi delovanje Solskega sklada Srednje gradbene, lesarske Sole in
vzgojiteljske Sole. Namen sklada je omogoditi kakovostnej5e srednjeSolsko izobralevanje
vsem na5im dijakom, saj skrbimo za dijake, ki izhajajo iz socialno ogroZenih druZin in si
zaradi slabega materialnega stanja ne morejo kupiti osnovnih potreb5din za pouk ter pladevati
stroSkov razlidnih dejavnosti, ki so obvezne v skladu z udnim nadrtom.
ilanom sveta star5em pokaZe izpis trenutnega finandnega stanja, in sicer prihodke in odhodke
v lanskem Solskem letu. Finandno stanje ob koncu Solskega letaznaia 3.033,83 EUR, ki se
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prenese v Solsko leto 202012021. Pove, da so bila v Solski sklad zbrana sredstva s prispevki
starSev, uditeljev ter s prostovoljnimi prispevki zbranimi na Dija5ki trLnici.

Clani Sokkega sklada sprejmemo dogovor o nadinu dela. Sprejmemo sklep, da se v primerih
pro5enj dijakov ali star5ev za pomod ne sklicuje sestanka celotnega odbora Solskega sklada,
temved je ta al,tonomija o dodeljevanju pomodi dijakom zaupana dlanom iz vrst uditeljev in
predsednici, saj star5i verjamejo, da imamo mi najboljSi vpogled v dolodeno situacijo in da
zagotovo najbolje vemo, komu pomod dodeliti. elanom Solskega sklada se na sestankih sveta
star5ev posreduje porodilo stanja. Predstavniki star5ev v Upravnem odboru Solskega sklada
bodo Izidora HruSevar, Maja MiklavZ Sintid in Veno Vranc.

Ravnateljica poudari, da sta stanje in poraba sredstev v Solskem skladu zelo transparentna, saj

preden se sredstva kakorkoli porabijo, mora Sola pripraviti za vsako storitev narodilnico, ki jo
podpiSeta tako ravnateljica kot direktor, prav tako pregledata in podpiSeta prejeti radun
posamezne storitve oz. nakupa.

Za vse star5e, ki bodo Zeleli prispevati v Solski sklad, bomo pripravili poloLruce za
prostovoljne prispevke.

K 8.) StarSi potrdijo predlog za zbtanje sredstev za nabavo likovnega materiala v programu
pred5olska vzgoja v vi5ini 10 evrov/dijaka in nabavo majic zaPUD v otroSkih vrtcih.

K 9.) StarSi opozorijo na probleme pri razdeljevanju sendvidev, ki si jih v razredu razdelijo po
principu, kdo je hitrej5i. Na koncu ostanejo vedno najslab5i sendvidi. Predlog je, da bi po
razredih zbirali prijave zato(no dolodeno vrsto sendvida, ki ga dijak Zeli jesti.
Opozorili so na problem dijaSkih prevozov, kjer prevozniki ne upo5tevajo predpisov za
prepredevanje okuZbe s Covid-l9. Dijaki na vlaku in avtobusu 5e vedno stojijo in to brez
uporabe maske. Ravnateljica pove, da je Sola Le opozorila prevoznike na te teiave. Problem
bo tudi medijsko izpostavljen.
Maja MiklavZ Sintid vpra5a, de je v programu predSolska vzgoja mogode uvesti dodatne
priprave na poklicno maturo z uvedbo dodatnega predmeta ali modula.. Mi trenutnega
predmetnika ne moremo spreminjati. Priprave pa potekajo pri vseh maturitetnih predmetih.
Izidora HruSevar predlaga, da zaradi izvedbe maturantskih plesov, dijake iz posameznih
oddelkov poveZemo z drugimi oddelki. Ravnateljica pove, da je ie v praksi, da dijaki sami
poskrbijo za to.
Star5i vpra5ajo, de je moZno dijakom priskrbeti dija5ke rzkaznice. TeLavaje, da ponudniki
pridakujejo od 5ol urejanje vseh evidenc povezanih s tem, sama izkaznica pa v naSi regiji
nima veliko moZnosti uporabe. Zaradi tega se na Solskem centru Novo mesto nismo odlodili,
da bi jih vpeljali.

Zapisnik 1. seje sveta star5ev bo objavljen na spletnih straneh Sole.

Seja je bila zakljudena ob 17.50.

Zapisala: ./*o'h :t.c1-=
Branka Klari6, univ. dipl. inZ.,
pomodnica ravnatelj ice

Damjana Gruden, frd5.,
ravnateljica


